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We-Vibe Jive bezdrátové vibrační vajíčko

Údržba

Údržbu vodotěsného vajíčka zvládnete levou zadní. Po použití namydlete
pomůcku neparfémovaným mýdlem a opláchněte ji pod tekoucí vodou. Pokud
jste zastáncem absolutní čistoty, tak pro vás máme tip. Dezinfekce pomůcek
odstraní i mikroskopické nečistoty, kterých byste si všimli jen pod
mikroskopem. Po opláchnutí pak už jen hračku pořádně vysušte a suchou ji
uložte do textilního pytlíku. Zabráníte tak tomu, aby na sebe materiály
jednotlivých pomůcek ve vašem šuplíku slasti reagovaly a navzájem se
poškozovaly.

Nabíjení

Před prvním použitím dobijte pomůcku na maximum. Prodloužíte tím výdrž i životnost akumulátoru. Vajíčko We-Vibe
Jive se nabíjí pomocí magnetického USB kabelu, který najdete v balení. Koncovku se stříbrnými plíšky přiložte na dvě
magnetické plošky, které najdete na horní straně ocásku vibračního vajíčka. Druhý konec kabelu pak připojte
k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky. To, že se vajíčko nabíjí, poznáte podle blikání svítící
kontrolky, jakmile je nabité, kontrolka se rozsvítí. Nabíjení nám trvalo cca 1,5 hodiny. V plně nabitém stavu pak
hračka zvládne fungovat vkuse cca 1 hodinu na nejvyšší stupeň vibrací.

Ovládání

Ovládání jedním tlačítkem nebo pomocí aplikace je jednoduché. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci We-Wibe App,
která je zdarma dostupná na Google Play nebo App store. Aplikace je kompatibilní s operačními systémy iOS 15 a
Android 7.0 a vyšší. Po spuštění vás aplikace nejdřív provede krátkým návodem, jak s ní pracovat. Proklikáte se
tutoriálem a pak se vrhnete na spárování s vaším telefonem. To uděláte tak, že si na mobilním telefonu zapnete
Bluetooth. Váš telefon ale musí být kompatibilní alespoň s verzí Bluetooth 4, bez které se spárování nepovede. Pak
klikněte na tlačítko Spárovat We-Vibe. Na samotném vajíčku stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí tak dlouho, dokud
2× krátce nezavibruje. To je signál toho, že spárování proběhlo úspěšně. Teď už můžete libovolně zkoušet programy,
vytvářet si svoje vlastní nebo se spojit s partnerem. Vajíčko můžete spárovat jen s jedním zařízením a v pohotovosti
zůstane po vypnutí ještě další půlhodinu. Takže pokud se během chvilky vrhnete na druhé kolo, nemusíte pomůcku
znovu párovat.

Při používání vajíčka bez mobilní aplikace stačí, když jeho ovládací tlačítko na ocásku krátce stisknete a ono se
rozvibruje. Opakovaným stiskem měníte vibrační programy. Krátkým podržením tlačítka pomůcku vypnete.

Upozornění: V zemích se slabým připojením může nastat situace, při které hrátky na dálku nebudou fungovat.

Vibrační programy

Nabídka 10 vibračních programů vás zabaví na dlouhé hodiny.

Klasické stálé vibrace nízké intenzity1.
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Klasické stálé vibrace střední intenzity2.
Klasické stálé vibrace vysoké intenzity3.
Klasické stálé vibrace nejvyšší intenzity4.
Pulzní vibrace5.
Plynule se zvyšující a snižující vibrace6.
Devět za sebou jdoucích dlouhých pulzů vystřídá devět krátkých7.
Zvyšující se vibrace8.
Pulzní vibrace ve vlnách, plynule se zvyšující a snižující pulzy9.
Rychlé, silné pulzní vibrace10.

Voděodolnost

Vibrační vajíčko We-Vibe Jive je vodotěsné. Vezměte si ho proto s sebou do vany, vířivky nebo třeba do aquaparku.
Jízda na tobogánu se promění ve vzrušující dobrodružství.

Design a tvar

Hladké, oválné vajíčko s ocáskem, na kterém najdete ovládací tlačítko, trochu připomíná spermii. Pomůcka se snadno
zavádí a dobře se drží v ruce. Celkově působí moderním a hravým dojmem.

Materiál

Kvalitní lékařský silikon, ze kterého se vajíčko We-Vibe Jive vyrábí, si zamilujete hned po prvním pohlazení. Jeho
sametově hebký povrch vás nadchne taky svými neporézními a hypoalergenními vlastnostmi.

Barva

Na výběr máte dvě barevná provedení:

Modré vajíčko vás navnadí k dlouhým, partnerským hrátkám, při kterých objevíte nové erotogenní zóny.
Růžové provedení zase probudí vaše hravé já. Zatoužíte tak po dobrodružství na veřejnosti.

Rozměry

Vajíčko má parádní tvar a kompaktní rozměry. Dobře se zavádí a schováte ho kamkoliv.

Celková délka: 20 cm
Použitelná délka: 8 cm
Nejmenší průměr: 2,8 cm
Největší průměr: 3,5 cm
Hmotnost: 63 g
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